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geschapen of ingepolderd?
Ruim een halve eeuw veldbodemkundig onderzoek op Walcheren.
Gerrit Pleijter

!·'

Ruim 50 jaar geleden publiceerde A.W. Vlam de eerste bodemkaart van
Walcheren als resultaat van onderzoek van de bodem zelf. Een halve eeuw
later zijn opnieuw bodemkaarten van dit voormalige eiland verschenen.
Het lijkt erop dat deze kaarten de afsluiting vormen van ruim vijf decennia
systematisch aardkundig onderzoek op Walcheren. Gedurende deze periode is heel wat kennis over bodem en landschap verzameld en neergelegd op
kaarten en in rapporten. Wie de moeite neemt ze nog eens door te nemen,
krijgt een aardig beeld van de ontwikkeling die het veldbodemkundig
onderzoek heeft doorgemaakt. In dit artikel geven we een overzicht van de
aardkundige kaarten die van Walcheren zijn verschenen en doen we een
poging om, als resultaat van ruim 50 jaar graven en boren in de bodem, het
aardkundige gezicht van Walcheren te schetsen.
Betekenis van veldbodemkundig onderzoek
Veldbodemkundig onderzoek of 'bodemkartering' is een activiteit die
gericht is op het onderzoeken van de relatie tussen functie en eigenschappen van de bodem. Vrijwel geen enkele opdrachtgever is geïnteresseerd in
een fraaie bodemkaart op zich. Hij wil informatie over de gebruiksmogelijkheden van de grond. Daarom moeten juist die kenmerken in kaart worden gebracht die een rol spelen bij het gebruik van de bodem voor een
bepaald doel. Een akkerbouwer wil weten of hij een bepaald gewas kan
telen of welke verbeteringen hij moet aanbrengen om het gewas beter te
laten groeien. Een plannenmaker vraagt naar de samenhang van de bodem
met de overige elementen in het landschap opdat hij een zodanig plan kan
ontwikkelen dat optimaal rekening houdt met de natuurlijke bodempatronen. Het is duidelijk dat de functies van de bodem divers zijn: groeiplaats
voor land- en tuinbouwgewassen en bomen, verblijfplaats voor vee en
recreanten, onderdeel van ecosystemen, leverancier van delfstoffen (klei,
zand en grind), drager van bebouwing en wegen. Kortom, vrijwel iedereen
en alles heeft op een of andere manier iets met de bodem te maken; op de
meest directe wijze via de grond in de eventuele eigen tuin.
Door de vele functies van de bodem is grond in een klein en dicht bevolkt
land als Nederland uitermate schaars. Het is dan ook zaak het beschikbare
bodemareaal optimaal te benutten. Kennis van de eigenschappen van de
gronden is de sleutel hiertoe. Vandaar dat in het verleden door de toenemen78
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de bevolkingsdruk gaandeweg ook de behoefte aan deze kennis toenam. De
veldbodemkunde is begrijpelijkerwijs vooral vanuit de landbouwkundige
benadering ontwikkeld. Het systeem van bodemclassificatie voor Nederland en ook de daarop gebaseerde legenda's van de bodemkaarten hebben
een duidelijk agronomisch accent. De huidige veldbodemkunde houdt zich
meer en meer ook bezig met andere functies van de bodem. In de toekomst
zal vooral toepassingsgericht veldbodemkundigonderzoek in een systeemanalytische benadering naar de relatie van abiotische en biotische aspecten
in het ecosysteem aan betekenis winnen .
De eerste aardkundige kaarten
Grondsoortenkaarten van Staring
Algemeen geldt de kaart van Staring als de eerste bodemkaart van
Nederland (De Bakker, Ebbers en Hammink, 1981). De kaart draagt de
naam van de auteur, dr W.C.H. Staring (1808-1877), die een veelzijdig
wetenschapper was en ook maatschappelijk, speciaal op het terrein van de
landbouw, bijzonder actief. Zo was hij ondermeer mede-oprichter (in 1841)
en secretaris van de Gelderse Maatschappij van Landbouw. Zijn brede
wetenschappelijke kennis ontleende hij aan zijn studies in Leiden: eerst
rechten, later biologie en zoölogie.
Zijn 'Schoolkaart voor Natuurkunde en de Volksvlijt van Nederland' bevat
zeer globale informatie over de bodem. Op Walcheren zijn slechts twee
grondsoorten onderscheiden, namelijk jonge zeeklei en duinen. Daarnaast
geeft de kaart interessante informatie in tabelvorm over bijvoorbeeld de
veestapel in 1858, aantallen inwoners en fabrieksarbeiders . Bijzonder is de
weergave van de vijftien landbouwstelsels die Staring onderscheidde. Voor
Zeeland gold het stelsel dat hij typeerde als: "Zeeuwsche tarweteelt met
braak en koolzaad, 7 of 8 jarige omlopen, met vlas en meekrap, waaJdoor
slechts 114 tot l/8 van het land tarwe draagt."
Veel grotere bekendheid kreeg de grondsoortenkaart, die in (Bos)atlassen
was opgenomen en als wandkaart menig schoollokaal sierde. Deze kaart is
merkwaardigerwijs niet afgeleid van de Schoolkaart, maar van de
Geologische Kaart, schaal I : 200.000, die tussen 1858 en 1867 (Staring,
herdruk 1888/89) verscheen. Generaties Nederlanders ontleenden aan deze
kaart hun aardkundige kennis van Nederland. De indeling in termen van
Alluvium Uonge en oude zeeklei), Diluvium (zand- en grindgronden),
Beekk1ei, Rivierklei en Löss spreekt voor velen nog steeds tot de verbeelding.

Bodemkaart van Vlam
De oudste bodemkaart van Walcheren is vervaardigd door de historischgeografe Vlam (1942). Zij had van de Directie Beneden Rivieren van
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Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de morfologische veranderingen die Zeeland in de loop der tijden had ondergaan. In
die tijd beperkte de kennis over de ontstaansgeschiedenis van Walcheren
zich tot theorieën die in de studeerkamer waren bedacht. Van oudsher was
wel veel ervaringskennis over de bodem aanwezig. Bewoners situeerden de
dorpen en wegen op de hogere en drogere delen van de verlande kreken. De
boeren egden daar de akkers aan omdat de grond licht en makkelijk
be~baar-~zaGhte._zaevel') was . Bovendien hadden ze op deze ruggen
minder last van wateroverlast. 'Kwaede' grond was moeilijk te bewerken
en was als grasland in gebruik.
Vlam was de eerste onderzoeker die ter plaatse de bodem zelf onderzocht.
Zij bestudeerde de terreinvormen en de samenstelling van de bodem tot drie
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meter diepte met de bedoeling het verband tussen de kreekruggen en het
ontbreken van veen op kaart vast te leggen. De bodemkaart, schaal
I :50.000, bevat dan ook slechts drie onderscheidingen:
- begrenzing van de veenloze stroken;
- hogere delen met veen;
- lagere delen met veen.
De aanwaspolders bij Vrouwenpolder staan als veenloos op de kaart aangegeven, maar merkwaardigerwijs heeft Vlam de veenloze polders van
Nieuw- en St. Joosland niet als zodanig vermeld.
De na-oorlogse aardkundige kaarten
In de periode na het verschijnen van de kaart van Vlam zijn verscheidene
kaarten gepubliceerd die op de bodem van Walcheren betrekking hebben.
Daarbij onderscheiden we kleinschalige 'overzichtskaarten ' die landsdekkend zijn en grootschalige 'detailkaarten' die onder andere van het gebied
Walcheren zijn vervaardigd.
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Overzichts- en detailkaarten
Overzichtskaarten op een schaal van 1:50.000 en kleiner zijn veelal landsdekkend. De reeds genoemde kaart van Staring is in de loop der jaren
gevolgd door een reeks van bodemkaarten van Nederland. We noemen de
kaart van de hand van Edelman (Edelman, 1960). Eén van de bekendste
kaarten is de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200.000, in het spraakgebruik de 'Nebo' genoemd. Bij deze kaart van de provincie Zeeland is een
aparte toelichting gepubliceerd (Van der Sluijs et al., 1965).

bladen gepubliceerd.

Tot de landelijke overzichtskaarten behoort ook de bodemkaart met toelichting (de bladen 42 West en Oost Zierikzee en 47/48 West Cadzand/ '
periode van ruim dertig Middelburg), waarvan ondermeer Walcheren deel uitmaakt en die in de
reeks van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, recentelijk is
jaar veldbodemkundig
onderzoek ten behoeve verschenen (Pleijter en Van Wallen burg, 1994 ).
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Bijzonder is dat we hiermee in Zeeland over drie landelijke aardkundige
overzichtskaarten, schaal 1:50.000, kunnen beschikken: de geologische
kaart (Van Rummelen, 1972), de geomorfologische kaart (Brus et al., 1986)
en de genoemde bodemkaart 1•

schaal 1:50.000 nog
steeds plaatsvindt.

Detailkaarten worden vervaardigd in opdracht van derden. In negentig procent van de gevallen vindt het bodemkundig onderzoek plaats in het kader
van landinrichting. Deze grootschalige kaarten, overwegend schaal
1: 10.000, bieden de mogelijkheid om het bodempatroon nauwkeuriger en
met meer bijzonderheden weer te geven.
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'De Stichting voor
Bodemkartering is in
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DLO-Staring Centrum.
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Walcheren, in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door inundatie,
was één van de eerste gebieden waar een landinrichting (herverkaveling)
plaats vond en waar een uitgebreid bodemkundig onderzoek werd uitgevoerd (Bennema en Van der Meer, 1952). Toen er in de jaren tachtig weer
sprake was van een ruilverkaveling, kreeg de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, de STIBOKA', opdracht om opnieuw een onderzoek
naar de samenstelling van de bodem in te stellen (Pieijter en Beekman,
1984 ). Later is deze kaart met name voor het vaststellen van de ruilwaarde
van de gronden geactualiseerd en aangevuld (Pleijter, 1995).
De bodemkaart van Bennema en Van der Meer ( 1952) is een typische vertegenwoordiger van 'de school van Edelman'. Deze zeer begaafde Wageningse professor, die de leerstoel geologie bekleedde, was na de oorlog de
aanjager van de veldbodemkunde. De benaderingswijze van Edelman kan
als een 'fysiografische' of 'landschappelijke' worden gekenmerkt. Dit wil
zeggen dat hij uitging van de samenhang van de 'fysische' of 'natuurlijke'
aspecten zoals geomorfologische, geologische, sedimentologische elementen en de historisch-geografische (bijvoorbeeld: bedijkings- en ontginningsgeschiedenis, en verkaveling). In deze visie zijn landschap en bodem
onlosmakelijk met elkaar verweven. Zijn aanpak heeft in het begin van de
veldbodemkunde veel betekend, doch na verloop van tijd bleek deze werkwijze veel nadelen te hebben en ook internationaal was er kritiek op. Mede
naar aanleiding hiervan hebben de Nederlandse bodemkundigen een ander
systeem ontwikkeld, dat pedogenetisch en morfometrisch is. Dat wil zeggen dat de indeling berust op kenmerken van de grond die door bodemvorming zijn ontstaan (pedogenetisch); de onderscheidende kenmerken zijn
zoveel mogelijk met behulp van meetbare criteria gedefinieerd. Deze
methodiek van indelen is ingevoerd bij de start van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50.000 (De Bakker en Schelling, 1966 en 1989). Aan
de hand van de studie van Bennema en Van der Meer en de recente bodemkaart schaal l :50.000 komen de verschillende methodieken van indelen aan
de orde.
Bodemkundige detailkaarten van Walcheren
Er zijn in de loop der tijd twee detailkaarten van Walcheren verschenen.
Deze worden in de volgende twee paragrafen besproken.
Studie Bennemaen VanderMeer(figuur 2)
De bodemkaart van Vlam is in wetenschappelijk opzicht zeer interessant.
Toch vinden we nauwelijks informatie over de bovenste bodemlagen die
voor de gewasgroei zo belangrijk zijn. De uitgebreide studie van de jonge
Wageningers Bennema en Van der Meer zou daarin verandering brengen.
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Walcheren was in de oorlogswinter van 1944- 1945 door de ramp van de
inundatie getroffen. De Rijksdienst voor Landbouwherstel, die hiervoor
speciaal in het leven was geroepen, maakte reeds in diezelfde winter plannen voor een herverkaveling. Daarbij ontstond al spoedig de behoefte aan
bodemkundige gegevens. Het was met name dr Gerrit de Bakker van de
wetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst die met succes pleitte voor
een gedetailleerde studiekartering van Walcheren.
Aanvankelijk nam De Bakker zelf de leiding van het onderzoek op zich.
Maar toen in 1946 door professor C.H. Edelman de STIBOKA werd opgericht nam dit instituut de verantwoordelijkheid over. Veel ervaring was er
nog niet met dergelijke projecten. In de oorlog was Edelman met een aantal
studenten ondergedoken geweest in de Bommelerwaard. Van de nood hadden ze een deugd gemaakt door van het gebied een bodemkaart te vervaardigen. Met deze kennis en ervaring kwamen twee van hen, J. Bennema en
K. van der Meer, inmiddels in dienst van de STIBOKA, naar Walcheren om
de leiding van de kartering op zich te nemen. Eén ding wisten ze zeker,
namelijk dat de kartering van Walcheren (15 000 ha groot) in alle opzichten
een geweldige inspanning zou vergen. Gelukkig konden ze profiteren van
de ervaring die hun voorganger De Bakker in enkele polders in ZuidBeveland had opgedaan. Toen Walcheren nog onder water stond was hij uit
voorzorg reeds begonnen met de opleiding van een aantal jonge Zeeuwse
karteerders. De verwachting was dat de indeling van de gronden die De
Bakker had ontwikkeld, ook voor Walcheren toepasbaar zou zijn. Al vrij
snel ontdekten Bennema en Van der Meer echter dat Walcheren zijn eigen
bodemkundige problematiek kende.
Ook anderszins waren de problemen ongekend groot. De wegen waren
/
modderig van de afgespoelde slib en daardoor vrijwel onbegaanbaar.
Tevens hadden de jonge veldbodemkundigen gebrek aan de zeer noodzakelijke uitrusting als laarzen, fietsen en grondboren. Daarbij kwam nog dat
verspreid over Walcheren mijnenvelden voorkwamen die niet overal goed
gemarkeerd waren.
Om de bodemkundige problemen op te lossen, speciaal om tot een bevredigende indeling te komen, moest het team heel wat creativiteit en denkkracht
aanwenden. De indeling die De Bakker (1950) bij de kartering van de polders in Zuid-Beveland had opgesteld, bleek namelijk bij lange na niet toereikend voor de gronden van Walcheren. Volgens het fysiografische
indelingsprincipe deelden ze het gebied in een aantal bodemlandschappen
in. De verdeling in 'Oudland' en 'Nieuwland' was, behalve in de polders
van Zuid-Beveland (De Bakker, 1950), ook met succes op Schouwen83
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Duiveland (Kuipers , 1960) toegepast. Voor de verdere indeling van het
Oudland konden ze van het onderzoek van Vlam (1942) gebruik maken .
Hieruit kwam naar voren dat het karakteristieke patroon in het Oudland
bestond uit verlande veenloze 'kreekruggen' en lager gelegen 'poelen' met
veelal veen in de ondergrond. Een probleem vormde echter de noordrand
die weliswaar ook tot het Oudland behoorde, maar qua hoogteligging, reliëf
en bodemopbouw niet in het ontwikkelde schema paste. Voor dit gebied
moest een aparte indeling worden ontworpen. Vanwege de kalkloze zware
klei(plaat)laag van 40-80 cm dikte die direct onder de bovengrond lag,
noemden ze dit deel van Walcheren het 'kleiplaatgebied'. Ook de gronden
op de kreekruggen bleken op Walcheren een veel grotere afwisseling in
zwaarte te hebben dan elders in de provincie. Een andere ontdekking was
dat de kreekruggen tot verschillende generaties behoorden. Er waren dus
jongere inbraken die opnieuw slib hadden afgezet. Deze gebieden deelden
Figuur 2.
Fragment van de
bodemkaart , schaal
1: 16.667, van Bennema
en Van der Meer (1952) .
Dit gebied rond
Seroaskerke behoort
tot het oud-land
Mok Oude kreekruggronden
Mot

Oude overgangsgronden

Mop Oude poelgronden
Moa Oude kleiplaatgronden
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ze als 'Middelland' in. Tot het 'Nieuwland ' rekenden ze de jonge polders
die als 'schorren' en 'p laten' na hetjaar 1200 waren bedijkt.
Een bijzonderheid vormden ook de merkwaardige gronden bij Westkapelle
die tevens in een strook langs de kust voorkwamen en door Bennema en
Van der Meer in eerste instantie 'cementgronden ' werden genoemd. Door
verstuiving van duinzand over het boerenland was door bewerking het zand
vermengd met zavel of klei . Bij opdroging ontstond een betonharde korst
die zich moeilijk liet verbreken. Uiteindelijk zijn ze als 'vervlogen' duinzandgronden op de bodemkaart onderscheiden. Elders in het land worden
dergelijke gronden ook wel ' gebroken ' gronden genoemd.
Een apart fenomeen was ook het inundatie-slibdek. Tijdens de oorlogsoverstroming was van somm ige kreekruggen grond geërodeerd en elders,
samen met het zeeslib, in de laagten weer afgezet. Deze slappe, ongerijpte
slikkerige derrie was bodemkundig moeilijk in te delen. Moest dat wel of
niet op kaart? Toen ze zagen dat sommige boeren probeerden het slib van
hun land te verwijderen, besloten ze om de bodemgesteldheid van vóór de
inundatie in kaart te brengen. Wel is van het gebied van de Zuidwatering,
gelegen tussen Middelburg en Vlissingen, een aparte kaart ' van de bodemveranderingen veroorzaakt door de inundatie van 1944-1946' vervaardigd.
Achteraf gezien een minder gelukkige beslissing omdat daarmee een niet
onbelangrijke verandering in de bodemgesteldheid buiten beeld bleef.
Vooral het gebied ten zuiden van de lijn Middelburg-Koudekerke is sterk
door het inundatiedek beïnvloed. Op sommige plaatsen is het slibdek maar
liefst 60 à 70 cm dik. De dikkere lagen betreffen met name de laag gelegen
poelen die daardoor eensklaps van slecht grasland veranderden in geschikt
bouwland.
Het onderzoek van Bennema en Van der Meer beoogde niet alleen de profielkenmerken te bestuderen en op kaart vast te leggen, maar ook de eigenschappen te vertalen naar geschiktheid voor de teelt van gewassen. Daarbij
was het een handicap dat in het begin van het onderzoek elk gewas ontbrak
en bovendien werden in de volgende jaren de teeltmogelijkheden sterk
gedomineerd door het zout dat nog in de grond zat en de slechte structuur
die daarvan het gevolg was. Hierdoor bleek het in feite onmogelijk te zijn
om de relatie gewas-bodem te bestuderen. Terwijl juist met het oog op de
gebrekkige kennis op dit punt, het van groot belang was om de relevantie
van de bodemkundige indeling te toetsen aan bijvoorbeeld proefoogsten.
Opmerkelijk is dat gegevens over het grondwater ontbraken, terwijl de
diepte en fluctuatie ervanjuist één van de voornaamste factoren is voor het
groeiproces van de gewassen. Wellicht beschouwden Bennema en Van der
Meer bodem en grondwater toch als twee afzonderlijke componenten.
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Uiteindelijk wisten Bennema, Van der Meer en hun medewerkers de problemen te overwinnen en konden ze in 1952 de resultaten van hun studie in
de vorm van kaarten met een uitgebreide beschrijving publiceren. Als
gevolg van de fysiografische benadering en het ontbreken van kennis van
de relatie bodem-gewas, is buitengewoon veel aandacht gegeven aan de
geogenese (wijze van ontstaan) in relatie met het geomorfologisch bodempatroon. Deze methode van onderzoek van vrijwel nog onbekende gronden
bleek zeer nuttig te zijn. Zoals we reeds zagen, kwamen er bij de verdere
ontwikkeling van de veldbodemkunde echter ook onoverkomelijke bezwaren tegen deze systematiek van indelen naar voren. Daar staat tegenover dat
de benamingen kreekrug-, poel-, kleiplaat-, schor- en plaatgronden zodanig
veelzeggend zijn dat ze in Zeeland ook nu nog springlevend zijn.

Figuur 3
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De herverkaveling (1947 -1960) bracht ook veel grondverzet met zich mee,
waardoor het natuurlijke bodempatroon vooral in de poelen ingrijpend
werd verstoord. Bennema en Van der Meer moesten dan ook tot hun spijt
concluderen dat hun bodemkaart reeds bij het verschijnen was verouderd
en meteen aan herziening toe was. Die herziening kwam pas ruim dertig
jaar later bij de volgende ruilverkaveling.
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Veldbodemkundig onderzoek ruilverkaveling Walcheren
In het begin van de jaren tachtig, ruim dertig jaar na de eerste herverkaveling, werden opnieuw voorbereidingen getroffen voor een ruilverkaveling
van Walcheren. Zoals we reeds zagen moesten Bennema en Van der Meer al
voordat hun bodemkaart verscheen, constateren dat hij was achterhaald
door onder meer de ontwikkelingen van de herverkaveling. Door het vele
grondverzet dat met name in de poelgebieden had plaatsgevonden, was het
natuurlijke bodempatroon dusdanig verstoord dat de STIBOKA opnieuw
de opdracht kreeg een gedetailleerde bodemkaart van Walcheren te vervaardigen. Daarnaast wilde de opdrachtgever (de Centrale Landinrichtingsdienst te Utrecht) meer weten over de geschiktheid van de Walcherse grond
voor verschillende vormen van bodemgebruik zoals akkerbouw, weidebouw en vollegronds groenteteelt
Een andere belangrijke wens van de Landinrichtingsdienst was de bodemkaart te gebruiken voor de vaststelling van de ruilwaarde van de gronden. In
bijna elk gebied waar een landinrichting plaatsvindt, dienen alle gronden
een geldelijke waardering te krijgen. Deze waardering is gekoppeld aan de
eigenschappen van het bodemprofiel. Op deze wijze wordt van ieder stuk
land in het gebied de ruilwaarde vastgesteld. Van elke grondeigenaar staat
dan vast hoeveel zijn zogenaamde 'inbrengwaarde' is. Een dergelijk
gebruik van de bodemkaart bij de herverkaveling stond indertijd ook
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Bennema en Van der Meer en de Rijksdienst voor ogen. Op deze wijze zou
een goed onderbouwde en objectieve waardebepaling mogelijk zijn. Tot
hun teleurstelling moesten ze ondervinden dat ze de verantwoordelijke
commtsste hiervan niet konden overtuigen. Volgens het boerengezegde
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'boeren doe je aan de bovenkant' werd nagenoeg alleen de kwaliteit van de
bovengrond betrokken in de vaststelling van de ruilwaarde. Hun verwachting dat de bodemkaart ongetwijfeld in de toekomst hiervoor gebruikt zou
worden, is uiteindelijk uitgekomen. Echter wel veel later dan zij voor
mogelijk hielden. Pas tegen het einde van de jaren tachtig is het vaststellen
of schatten van de ruilwaarde met behulp van de bodemkaart goed van de
grond gekomen. Zo is in de winter van 1994/'95 de ruilwaarde van gronden
in het ruilverkavelingsgebied Walcheren aan de hand van de bodemkaart
vastgesteld.
Omdat de bodemkaart van Bennema en Van der Meer voldoende aanknopingspunten bood, diende deze als basis waarop voortgeborduurd kon worden. Grote delen van het Walcherse land waren in de herverkaveling
onberoerd gebleven, zoals de brede kreekruggen en het noordelijk kleiplatengebied. Bovendien hadden de veranderingen in de profielopbouw als
gevolg van herverkavelingswerken, voornamelijk betrekking op de bovenlaag. Vandaar dat de landinrichtingsdienst vroeg om een onderzoek dat zich
beperkte tot de bovenste 60 cm van het bodemprofiel (Pleijter en Beekman,
1985).

I

I
11

Verder wenste de opdrachtgever dat bij de indeling van de gronden de vertrouwde regionale benaming zoveel mogelijk gehandhaafd bleef.
Anderzijds diende de kaart aan te sluiten bij de inmiddels algemeen geldende classificatie van de Nederlandse gronden. Als resultaat van het aanvullende bodemonderzoek is in 1995 de bodem- en grondwaterklassenkaart
van Walcheren uitgekomen (Pleijter, 1995). Een fragment van de herziene
kaart is in figuur 3 afgebeeld.

i
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Landelijke overzichtskaarten
Van de 'landsdekkende overzichtskaarten' besteden we aandacht aan de
twee kaarten die als bodemkundige tijdsdocumenten kunnen worden
beschouwd.
Nebo-kaart schaal, 1: 200.000
Studiekarteringen zoals die van Walcheren door Bennema en Van der Meer,
vonden ook elders in Zeeland (ondermeer op Schouwen-Duiveland en
Tholen) en in andere provincies plaats. Daardoor vergaarden de bodemkundigen in betrekkelijk korte tijd veel kennis over de samenstelling van de
bodem in verschillende regio's. Daardoor was het mogelijk om in korte tijd
een nieuwe landelijke kaart te vervaardigen (opname 1952-1954), de
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200.000 (figuur 4). Het bijzondere
van deze kaart is dat de indeling van de gronden naar landschappelijke en
88
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Figuur 4.
Fragment van de
'Nebo-kaart', schaal
1 :200.000. Hoewel de
indeling van de legenda
mariametrisch is, komt
het globale bodempatroon overeen met de
landschappelijke
bodemkaart van
Bennema en Van der
Meer, waarvan deze
kaart is afgeleid.
geogenetische aspecten werd vervangen door kenmerken die aan de bodem
zelfwaren ontleend. Namen als poel-, kreekrug-, schor-, plaat- en kleiplaatgronden komen in de legenda niet voor; in plaats daarvan spelen criteria als
kalkrijkdom, textuur en humositeit met dikteklassen een belangrijke rol.
Deze meer analytische wijze van indelen plaatste de samenstellers van deze
kaart voor een groot aantal problemen. Die hielden vooral verband met de
regionaal gehanteerde fysiografische indeling, volgens de school van Edelman, die ook Bennema en Van der Meer op Walcheren hadden toegepast.
Een belangrijk bezwaar was, zoals we reeds zagen, dat de indeling van de
kaartlegenda meer zei over de wijze waarop de grond was ontstaan dan over
de profielkenmerken. Zo maken de 'poelgronden ' in Zeeland, de ' broekgronden ' in het Westland en de 'komgronden ' in het Gelderse rivierengebied deel uit van geheel verschillende landschappen. Toch zijn de gronden
meer aan elkaar verwant dan uit de indeling zou blijken. Het zijn namelijk
alle drie laaggelegen, kalkloze, zware kleigronden.
Zo kan eenjonge kreekruggrond dezelfde kenmerken hebben als een schorgrond, namelijk kalkrijk en slibrijk. Het enige (niet-bodemkundige) ver89
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schil is de landschappelijke ligging. Verder is het onderscheid tussen kreekruggronden en poelgronden gebaseerd op de geomorfologische ligging
(verschil in terreinvorm en hoogteligging). Gronden binnen dezelfde geomorfologische eenheid kunnen echter geheel verschillende bodemkenmerken hebben. Omgekeerd kunnen gronden binnen verschillende
geomorfologische eenheden dezelfde kenmerken hebben.
Een ander bezwaar is dat kenmerken die (mede)bepalend zij n voor het
onderscheiden van de ene grondsoort ten opzichte van de andere vaak niet
of slecht meetbaar zijn. Het is meestal moeilijk de ouderdom van de grond
gekoppeld aan de afzetting, te meten. Als oplossing gebruikten Bennema en
Van der Meer hiervoor de kalkrijkdom: kalkarme gronden oud en kalkrijke
jonger. Maar een dergelijke directe relatie bestaat niet. Het kalkgehalte
houdt niet alleen verband met de ouderdom van de afzetting, maar is ook
afhankelijk van bijvoorbeeld de snelheid van opslibbing.
De kaart verscheen in negen bladen en een legendablad. Kaartblad 7 van de
provincie Zeeland zag in 1960 het licht en de uitgebreide toelichting in
boekvorm kwam uit in 1965 (Van der Sluijs et al. , 1965). De Nebo-kaart
had tot doel om de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland (COLN) die een onderzoek naar de waterhuishouding in de
Nederlandse gronden deed, bodemkundige gegevens te verschaffen.

'I

Met de publikatie van de 'Nebo' werd een belangrijke fase in de ontwikkeling van de veldbodemkunde afgesloten en begon een nieuw tijdperk met
het opstellen van een classificatie van de Nederlandse gronden als voorbereiding voor het vervaardigen van een nieuwe Bodemkaart van Nederland,
schaal I :50 .000.

Figuur 5. Frag
(1994). De leg.
landschappel i)
anders beschr

Bodemkaartvan Nederland, schaall:50 000
Aan het begin van de jaren zestig kreeg de toenmalige STIBOKA van de
minister van Landbouw en Visserij de opdracht voor het vervaardigen van
de systematische Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. De lessen
die de bodemkundigen bij de samenstelling van de 'Nebo' hadden geleerd,
konden nu in praktijk worden gebracht. Als eerst gold dat vooraf in een
legenda moest worden vastgelegd wat wel en niet moest worden onderscheiden. Voor alles was het nodig om bodemprofielen van gelijke opbouw
overal hetzelfde te noemen. Medewerkers van de STIBOKA ontwikkelden
met behulp van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De
Bakker en Schelling, 1966 en 1989), een algemeen geldende en voor het
hele land bruikbare legenda (Steur, 1966 en Steur en Heyink, 1991 ). De eerder genoemde fysiografische of landschappelijke benaderingswijze als
90
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Figuur 5. Fragment van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50.000 van Pleijter en Van Wal lenburg
(1994). De legenda van deze kaart is morfometrisch. Uiteraard volgt het bodempatroon in hoofdlijnen de
landschappelijke patronen zoals die op de kaart van Bennema en Van der Meer voorkomen. Wel zijn,ze
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basis voor de indeli ng, zoals Bennema en Van der Meer die in navo lging
van Edelman hadden toegepast, werd hiermee verlaten.
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Uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat de indeling van de gronden
berust op kenmerken van de grond zelf, die door bodemvorming zijn ontstaan en die tevens meetbaar zijn . Het is dus een pedogenetisch en morfametrisch indelingssysteem. Een bijkomend gevolg was dat de regionaal
bekende namen het veld moesten ruimen om plaats te maken voor weinig
aansprekende, algemeen geldende benamingen. Zo behoren de gronden op
Walcheren, en dit geldt voor heel de provincie Zeeland, bijna allemaal tot
de poldervaaggronden. Dit zijn kleigronden met een roestige gevlekte
ondergrond, die niet slap is. De bovengrond is grijs en bevat weinig humus .
De naam is gekozen omdat deze gronden vrijwel altijd in polders liggen. De
dun overslibde gronden in de aan- en opwaspolders die Bennema en Van
der Meer ondiepe plaatgronden noemden, heten in het nieuwe systeem
voortaan vlakvaaggronden met een kleidek.
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Hierop terugkijkend schrijft De Bakker ( 1995) in een artikel: "Het grote
verschil met de eerdere benadering ligt in het feit, dat niet de veronderstelde
landschapsgenese diagnostisch is, maar de daarmee samenhangende
bodemeigenschappen die (liefst) morfometrisch omschreven konden worden ."

Andere aardkundige kaa rten, schaall :50.000
Naast de Bodemkaart van Nederland, schaal I :50.000, waren eerder de
Geologische kaart (Van Rummelen, 1972) en de Geomorfologische kaart
(Brus et al., 1986) op dezelfde schaal gepubliceerd. Alle drie kaarten bevatten informatie over de aardkorst. De geologische kaart geeft de opbouw van
de aardlagen tot een diepte van circa 10 meter weer; de geomorfologische
kaart vermeldt de terreinvormen en hun ontstaanswijze en hoogteverschillen en de bodemkaart informeert ons over de allerbovenste laag van de
aardkorst die betrekking heeft op het leven van mens , dier en plant.
Het zou tot 1972 duren eer de geologische kaart van Staring op Walcheren
een vervolg kreeg. Weliswaar was onder leiding van Tesch vanaf 1923 tot
1947 een geologische kaart vervaardigd, maar deze is nooit uitgegeven
(Van Rummelen, 1972). Het onderzoek voor de nieuwe geologische kaart
vond plaats in het kader van de Geologische kaart van Nederland, schaal
1:50.000. Vanaf 1955 werd in drie fases, ondermeer ten behoeve van het
Drie Eilanden Plan en de Deltawerken, aan de kaart gewerkt onder leiding
van de districtsgeoloog van de Rijks Geologische dienst Van Rummelen.
De resultaten zijn weergegeven op een kaart, schaal l :50.000, met bijkaarten en een uitgebreide toelichting (figuur 6).
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De eerste en enige geomorfologische kaart van Walcheren verscheen in
1986 (Brus et al. , 1986). De kaart maakt deel uit van de Geomorfologische
Kaart van Nederland, schaal 1:50.000 (figuur 7). In 1966 besloten de voormalige STIBOKA en de Rijks Geologische Dienst (te Haarlem) tot het vervaardigen van deze kaart. Beide diensten gingen er vanuit dat de
geomorfologische kaart als basis zou kunnen dienen voor zowel de
Bodemkaart als de Geologische Kaart van Nederland. Volgens De Bakker
( 1995) was "het grotendeels verdwijnen van de fysiografische elementen
als criteria voor de bodemkundige indeling" de doorslaggevende reden
voor de start van de geomorfologische kaart. Met name dreigde belangrijke
93

Kwaede grond en zachte zaevel.

Figuur 7.
Fragment van de
Geomorfolgische Kaart
van Nederland, schaal
1:50.000, van Brus et
al. (1986).
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informatie over het reliëf verloren te gaan. Beide diensten verwachtten ook
dat daardoor de vervaardiging van de bodemkaart en de geologische kaart
vlotter zou verlopen (Ten Cate en Maarleveld, 1977). Dit laatste doel is
maar zeer ten dele bereikt. Na verloop van tijd bleek dat er onverwachts
belangstelling van derden voor deze kaart was, zodat men alsnog besloot de
kaart in gedrukte vorm uit te geven. De geomorfologische gesteldheid van
Walcheren komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Het aardkundige gezicht van Walcheren
Ontwikkelingen in denken over het ontstaan van Walcheren
Zoals we zagen ging men in het begin van het aardkundig onderzoek uit van
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Figuur 8.
In 1799 presenteerde
mr J. Verheye van
Citters een kaart met
zijn visie op het ontstaan van Walcheren.
Walcheren zou zijn ontstaan uit vier, afzonder-

de veronderstelde samenhang tussen bodempatronen en het natuurlijke of
fysische landschap. De indelingen in de legenda's van de kaarten zijn dan
ook daarop gebaseerd. Deze kaarten met hun beschrijving geven een aardig
beeld van de inzichten van de auteur in kwestie met betrekking tot het ontstaan van Walcheren.
Het bijzondere karakter van Walcheren komt het meest treffend naar voren
in het gezegde dat Walcheren geschapen grond is en de rest van Zeeland
ingepolderd. Deze volkswijsheid geeft op sprekende wijze het verschil aan
tussen het natuurlijke verlandingsproces en de landaanwinningen door de
mens. We kunnen dit zo begrijpen dat het eiland Walcheren sinds de vroege
Middeleeuwen bestond en pas later ter bescherming tegen het water van de
zee is bedijkt (offensieve bedijking). In de latere tijd greep de mens aktief in
door bedijking van op- en aanwassen (offensieve bedijking).

lijk bedijkte eilanden,
gescheiden door
'kanalen' .

Ook in de tijd toen van onderzoek van de bodem zelf nog geen sprake was,
hebben mensen zich verdiept in het ontstaan van Walcheren. Als voorbeeld
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hiervan noemt De Klerk ( 1992) de zogenaamde 'Egmondsche Kaart' uit de
zestiende eeuw die het resultaat is van een poging tot reconstructie van
Zeeland in het jaar 600.
Later, in 1799, kwam de rechtsgeleerde Verheye van Citters (1813) met de
zogenaamde eilandentheorie, nadien verder uitgewerkt door Utrecht
Dresselhuis ( 1836). In het kort komt deze theorie erop neer dat Zeeland ontstaan is uit opwassen van eilandjes die aan elkaar bedijkt waren tot de grote
eilanden. Walcheren zou in deze visie in 1200 uit vier eilanden hebben
bestaan, gescheiden door brede kreken: de Arne, de Swalinge, de Pekelinge
en de Gapinge.
'Het versch il van inzicht
heeft mogelijk te maken
met de verschillende
onderdelen van de verlande kreken. In zijn
oorspronkelijke staat

Hoewel er gedegen kritiek werd geleverd, leidde deze voorstelling een
hardnekkig bestaan. Ook Beekman (1921), als één der grondleggers van de
moderne geografie niet de eerste de beste, nam er niet volledig afstand van.
De theorie van de brede wateren wees hij weliswaar af, maar wel hield hij
staande dat de bedijking van Walcheren waarschijnlijk in gedeelten was
geschied.

bestaat een kreekrug
uit twee oeverwallen
die ter weerszijden van
de lager gelegen
stroombedding slingeren. Tezamen vormen
zij de kreekrug. In de
bedding liggen de
wegen en op de oeverwallen de dorpen en
I
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!
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boerderijen.

Uit het veldbodemkundig onderzoek van Vlam (1942) bleek echter duidelijk dat Walcheren als één gebied was bedijkt en niet was opgebouwd uit
een reeks van poldertjes.
In navolging van Verheye van Citters wees zij op de opvallende, sterk kronkelende wegen die de loop van de verlande kreken volgden.
In tegenstelling tot de bewering van Verheye van Citters dat dit de lagere
delen waren, kwam zij tot de ontdekking dat deze juist hoger lagen dan de
omgeving'.
Tevens merkte ze op dat de dorpen en boerderijen op deze ruggen waren
gelegen. De verklaring voor deze langgerekte hoogtes is dat in de kreken
het veen is opgeruimd. Naast de kreken kromp het daar aanwezige veen,
waardoor het maaiveld daalde en de verlande kreken als ruggen tevoorschijn kwamen. Dit verschijnsel van 'omkering van het reliëf' noemen we
'reliëfinvers ie' .
Vooral de studie van Bennema en Van der Meer ( 1952) heeft veel bijgedragen aan de kennis van de ontstaanswijze van Walcheren. Daarnaast geven
recentere publikaties van onder anderen Roeleveld ( 1980), Verhulst en
Gattschalk ( 1980), en Klijn ( 1981) de huidige stand van zaken weer over de
ontwikkeling van het zuidwestelijk kustgebied. Ook de archeologie heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige visie op het ontstaan van
Walcheren (Trimpe Burger, 1960 en 1971).
Aan de hand van deze kennis schetsen we een beeld van de ontwikkeling
van het veenland uit de Romeinse tijd tot het Walcheren van nu.
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veentand met veenstroom ( Romeinse tijd)

toename bevolking; tweede ontginning (vermoedelijk 12e eeuw)

transionnatie van veenstroom in getijdekreek (vanaf eind 3 8 eeuw)

c opvulling getijdekreek; bewoning op de oeverwanen (?'leeuw); eerste veenontginning (±98 eeuw)

hernieuwde activiteit van de zee (9 -108 eeuw)
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Afzettingen van Duinkerke
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Figuur 10.
Ontwikkeling van veenland tot kernland met kreekruggen en poelen.
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Bodemgeografische gebieden
Aan de hand van de drie aardkundige kaarten, schaal I :50.000, is Walcheren in een aantal geografische gebieden (figuur 9) verdeeld:
- kernland
-op- en aanwaspolders
- duinglooiing, duinen en strand.
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Kernland
Verreweg het grootste deel van Walcheren is kernland. De naam kernland
wil zeggen dat het eiland tussen 1000 en 1200 is bedijkt en daarna nauwelijks meer invloeden van de zee heeft ondergaan. Later zijn de op- en aanwassen bij Vrouwenpolder en Nieuw- en St. Joosland aan het kernland van
Walcheren bedijkt. Bennema en Van der Meer gebruikten voor het kernland
de termen Oudland en Middelland. Deze chronostratigrafische indeling
baseerden zij op de verschillen in kalkrijkdom. Zij veronderstelden dat
ontkalking samenhing met de ouderdom van de afzetting. De ontkalkte
oudlandgronden zouden dan behoren tot de vroeg-middeleeuwse transgressie-periode (300-500) en ouder zijn dan de kalkrijkere middellandgronden
van de tweede fase van de vroeg-middeleeuwse transgressie-periode (5001200). De geologische kaart maakt dit onderscheid niet en rekent alle afzettingen van het kernland van Walcheren tot de Duinkerke-H periode
(250-600). Het kernland is onderverdeeld in:
- kreekruggen
- poelen
- kleiplaatgebieden.
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In figuur 10 zijn de verschillende stadia in de ontwikkeling van het kernland met kreekruggen en poelen in beeld gebracht.
Van het kernland vormen de kreekruggen de hoogste delen. Oorspronkelijk
was dit niet zo, want de getijgeulen die vanuit de veenstromen ontstonden,
zorgden voor de aan- en afvoer van het slibrijke overstromingswater van de
zee. Langs de getijgeulen ontstonden aan weerszijden oeverwallen van
zand en zavel. De geulen slibden na verloop van tijd dicht met zand, zavel
en klei . Ernaast kromp en oxideerde het aanwezige veen, waardoor het
maaiveld daalde. Omdat in de getijgeulen en hun oeverwallen geen veen
voorkomt, kwamen ze als ruggen in het landschap te liggen. Dit verschijnsel van omkering van het reliëf of reliëfinversie is voor het eerst door Vlam
(1942) opgemerkt. De inversie op Walcheren is nog fors versterkt door het
afgraven van veen voor de brandstof- en zoutwinning, het zogenaamde
darinkdelven .
De gronden op de kreekruggen, die op de geomorfologische kaart getijinversieruggen heten, variëren in zwaarte en kalkgehalte. De lichtere, zave99
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lige kreekruggen met vaak weinig kalk, komen in het midden, oosten en
noorden van Walcheren voor, de zwaardere treffen we aan in de omgeving
van Koudekerke, Meliskerke en Zoutelande.

I

Van oudsher zijn de kreekruggen vanwege hun hogere en drogere ligging
en lichtere, gemakkelijk bewerkbare bovengrond gebruikt voor akker- en
tuinbouw. Ook de wegen en dorpen en veel boerderijen zijn sinds mensenheugenis op de kreekruggen gesitueerd.
De poelen liggen als lage kommen te midden van de kreekruggen. Als
gevolg van krimp en oxidatie en darinkdelven zijn ze lager komen te liggen.
In het verleden bestonden de poelen uit onregelmatige, veelal kleine percelen (figuur 11) met een ongelijke maaiveldsligging als gevolg van de veengraverij. In de winter en ook in natte zomers stonden de percelen in de
poelen lange tijd onder water. De herverkaveling van 1945-1953 heeft voor
de poelen belangrijke verbeteringen gebracht. De perceelsvorm, perceelsgrootte en maaiveldsligging zijn ingrijpend veranderd. Ook werd de af- en
ontwatering zoveel mogelijk aan de toenmalige landbouwkundige eisen
aangepast. Door het darinkdelven en de werken tijdens de herverkaveling is
een zeer complexe bodemgesteldheid in de poelen ontstaan. In het algemeen zijn de gronden in de poelen zwaarder en moeilijker bewerkbaar dan
op de kreekruggen. De poelen zijn daarom veelal als grasland gebruikt.
Door de verbeterde ontwatering van de poelen, de voortschrijdende mecha-
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Figuur 11.
Een gedeelte van het
gemoerde kernland van
Walcheren is in een
natuurreservaat bij
/

Kleverskerke in de oorspronkelijke toestand
bewaard gebleven.
Typerend zijn de meidoornhagen op de perceelsscheidingen en
het onregelmatige
reliëf.
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nisatie en ontwikkelingen in de melkveehouderij (tankmelken) verdween
geleidelijk het gemengde Walcherse boerenbedrijf. Omdat de meeste
bedrijven kozen voor akkerbouw, had dit tot gevolg dat het areaal bouwland
in de poelen aanzienlijk toenam.
Karakteristiek voor de poelen is het open landschap, slechts plaatselijk
onderbroken door begroeiing in de wegbermen. De bewoning is zeer gering
en bestaat uit wat verspreide boerderijen.
De kleiplaatgebieden van het kernland omvatten het noordelijke deel van
Walcheren. Dat gebied ligt hoger dan de poelen, maar lager dan de kreekruggen. Oorspronkelijk zullen de poelen hoger dan de kleiplaatgebieden
hebben gelegen. Ook hier is sprake van inversie. De dikkere veenlaag in de
poelen zorgde voor een grotere maaiveldsdaling dan de dunne veenlaag die
in de kleiplaatgebieden voorkomt. De gronden in deze gebieden hebben
een karakteristieke profielopbouw. Deze bestaat uit een in dikte wisselende
laag kalkloze zware klei, de zogenaamde klei plaat, die binnen 100 cm diepte overgaat in kalkrijke zavel. De bovengrond is vrij dun, 20 á 25 cm; hij
bestaat uit kalkarme of kalkloze zavel of lichte klei.
De gronden met een kleiplaat laten moeilijk water door, daarom zijn ze natter dan uit de grondwaterstand blijkt. Dit betekent dat het koude late gronden zijn die de boer pas laat in het seizoen kan bewerken. Het grootste deel
van deze gronden wordt tegenwoordig als akkerland gebruikt met een
bouwplan waarin weinig aardappelen voorkomen. Er is enig reliëf in de
percelen, maar veel minder dan in het kreken- en poelengebied. De kleiplaatgebieden zijn half open gebieden met verspreide bewoning en veel
begroeiing langs de wegen.
Op de overgang naar de polders bij Vrouwenpolder ligt een kustwaL/ We
veronderstellen dat deze wal is ontstaan in een periode van kustafslag,
waarbij door golfwerking overslagsediment door de zee werd afgezet.
Plaatselijk bestaat de kustwal uit grof zand met schelpen. De afzettingen
behoren tot de vroege Afzettingen van Duinkerke III (vanaf 900).

Op- en aanwassen
Tot de op- en aanwassen behoren de jonge zeekleipolders die na de 13de
eeuw zijn ingepolderd. In Zeeland noemen we ze ook wel 'Nieuwland'. In
de 13de en 14de eeuw zijn aanwassen in de omgeving van het tegenwoordige Vrouwenpolder bedijkt aan het kernland van Walcheren. Aanwassen zijn
herkenbaar aan hun langgerekte vorm. Pas in de 17de eeuw werd begonnen
met de bedijking van opwassen in het zuidoosten van Walcheren: de Middelburgse Polder, Oud-St. Jooslandpolder en Nieuw-St. Jooslandpolder. In
101
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1818 zijn deze polders met het kernland Walcheren verbonden. Opwassen
Kaart van Walcheren uit zijn min of meer ovaal van vorm en zijn ontstaan als platen te midden van
omstreeks 1570 van
getijgeulen. Op de kaart van Christiaan Sgrooten uit circa 1570, is de nog
onbedijkte opwas van voornoemde polders ten zuiden van Arnemuiden duiChristiaan Sgrooten .
Ten zuiden van
delijk zichtbaar (figuur 12).
Figuur 12.

Arnemuiden ligt de nog
onbedijkte opwas van
de Middelburgse
Polder, Oud-St. Jooslandpolder en NieuwSt. Jooslandpolder.

Een opvallend verschil met het kernland is dat de getijgeulen niet omgevormd zijn tot ruggen en nog als laagtes aanwezig zijn. De op- en aanwaspolders bestaan uit zeer kalkrijke zavel- en kleigronden met een wisselende
profielopbouw. Zo zijn er gronden met een aflopend profiel, dat wil zeggen
dat ze naar onderen geleidelijk lichter worden. In navolging van Bennema
en Van der Meer noemden we ze 'schorgronden'. Gronden met deze
samenstelling zijn landbouwkundig hoog gewaardeerde gronden. Een zeer
aanzienlijk deel van de op- en aanwassen heeft in de ondergrond zeezand
102
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dat tussen 40 en 80 cm begint. Deze gronden staan bekend als 'plaatgronden '. De belangrijkste, in landbouwkundig opzicht negatieve eigenschap
van deze gronden is dat ze gevoelig zijn voor verdroging. De op- en aanwassen zijn in hoofdzaak in gebruik als akkerbouwland en voor de fruitteelt. Kenmerkend is het grootschalige rechthoekige kavel- en wegenpatroon, ook wel rationele verkaveling genoemd, en de aanwezigheid van
dijken waarvan een deel met bomen is begroeid (figuur 13).

Duinglooiing, duinen en strand
Gerekend vanaf de binnenkant van de duinen treffen we op de overgang van
het zeekleilandschap naar de duinen een zwak hellend gebied aan, alleen
hier en daar onderbroken door lage kustduintjes, de duinglooiing. Het is
een smalle strook aan de noord westkant, die ook bekend staat als het gebied
van de vroongronden. De nogal dikke (30-50 cm), sterk humeuze bovenlaag wijst erop dat deze gronden in het verleden intensief als cultuurgrond
zijn gebruikt. Dit zou weleens kunnen samenhangen met de aanwezigheid
van het slot Westhove en andere landgoederen, zoals Duinbeek. Beschut
achter de hoge duinen kon op de gemakkelijk bewerkbare grond datgene
worden geteeld wat voor eigen onderhoud nodig was. Met de herverkaveling is de duinglooiing tussen Domburg en Oostkapelle beplant met het
zoombos te Mantelinge.
In de richting van het strand gaande, treffen we langs bijna de gehele westFiguur 13.
Oud-St Jooslandpolder,
een in de 17de eeuw
bedijkte opwas met
een rechthoekig kavel-

assen
n van
e nog
n dui-

patroon en een karakteristieke boomdijk.

lmge, nwas' :lende
eggen
me ma
deze
n zeer
ezand
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Figuur 14.
Kleiplaten op het strand
bij Westhave
(Walcheren). Doordat
de duinen zich steeds
meer landinwaarts verplaatsen, komt aan de
zeezijde de kleilaag uit
de Duinkerke 11-periode
(kleiplaat) weer aan het
oppervlak.
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kust van Walcheren een smalle strook duinen aan. Langs de zuidwestkust
van Walcheren vormen de duinen een opvallende smalle zeereep die bij
Valkenisse een hoogte van maar liefst 50 meter bereikt. Ze zijn ontstaan als
Afzettingen van de Jonge Duinen na 1000 (Zagwijn, 1984). Het zand was
afkomstig van een oude strandwal die voor de kust lag. Door de westenwinden zijn de duinen steeds verder landinwaarts verplaatst. Aan de zeezijde
komt de kleilaag weer onder het zand tevoorschijn (figuur 14). Zo zijn ter
hoogte van Westhave in de klei hoefsporen bewaard gebleven en Van
Rummelen ( 1972) ontdekte ook ploegsporen en greppels.
,
Opmerkelijk is dat de grofzandige duinen geen koolzure kalk bevatten, terwijl de duinen ten noorden van Walcheren wel kalkrijk zijn. De begroeiing
van de zeereep met onder meer helm, stelt niet veel voor; in de rest van het
duingebied treffen we op veel plaatsen een veel dichtere begroeiing aan van
Vlier, Duingrassen, Duindoorn, Ligusterstruweel, Kruipwilg en Braam.
Heel bijzonder is de Struikheide die op de oudste duinen bij Oostkapelle
voorkomt.
Vanuit de duinen bereiken we tenslotte het strand met het grove, kalkrijke
strandzand. Het strand is bij Dishoek smal en tussen Breezand en
Oostkapelle breed.
Epiloog
Na de oorlog heeft de bodemkartering zich als een zelfstandige discipline
naast de geologie ontwikkeld.
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Walcheren, getroffen door de oorlogsinundatie, werd het studiegebied voor
twee jonge Wageningers, J. Bennema enK. van der Meer. In deze fase van
het veldbodemkundig onderzoek gingen ze te werk volgens de 'fys iografische' of 'landschappelijke' methode. De geproduceerde bodemkaart geeft
dan ook een verondersteld beeld van de samenhang tussen landschap en
bodem. Het kreekrug-poelpatroon is hiervan een markant voorbeeld.
Andere zijn minder duidelijk zoals de relatie oudland Vroeg-Middeleeuwse
Afzetting (Afzettingen van Duinkerke II). Daarom spreken we liever van
kernland (voor sommigen ' geschapen' grond) en op- en aanwassen ('ingepolderd').
In de volgende fase maakte de veldbodemkunde de overstap naar een morfametrisch systeem, dat wil zeggen de meetbare kenmerken zijn aan de
bodem zelf ontleend. Volgens deze methodiek is de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50.000 tot stand gekomen.
In de directe toekomst zal de veldbodemkunde bij toepassingsgerichte vragen die verband houden met landbouw, natuur en milieu deel uitmaken van
breed, multidisciplinair opgezet onderzoek volgens de systeemanalytische
benadering.
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